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Abstract 

Today’s environmental issues are often said to be characterised by high 
complexity and uncertainty, which causes policymakers to be greatly dependent 
on scientific facts. Drawing on constructivist assumptions that the interplay 
between science and policy is complex, and therefore cannot be explained by the 
notion that more research leads to less uncertainty, I address how policymakers 
tend to refer to scientific experts in the ongoing debate in Sweden on carbon 
dioxide capture and storage technology (CCS). Analysing the debate using the 
methods of argumentation analysis, I find four major areas of divergence between 
proponents and opponents which are (1) the notion of coal resources, (2) whether 
or not CCS will handicap the development of renewable energy, (3) the 
responsibility of energy companies and (4) the degree of optimism to new 
technology. I conclude that there tend to be an absence of explicit references to 
experts in this debate. 
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Förkortningar 
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avkiljning och lagring) 
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nationella klimatpanel) 
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1 Inledning 

De miljöproblem som vi människor står inför idag, vare sig det rör sig om 
klimatförändringar eller om förlust av biologisk mångfald, finner ingen enkel och 
entydig lösning. Det visar sig inte minst i de debatter som har förts den senaste 
tiden: Elbilar eller biogasfordon? Kärnkraft eller vindkraft? Ekonomisk tillväxt 
eller minskad konsumtion? Listan kan göras lång över debatter som handlar om 
vilka som är de rätta lösningarna i kampen mot klimathotet. 

Den komplexitet och osäkerhet som ofta karaktäriserar miljöfrågor innebär att 
de politiska aktörer som ska besluta i frågorna i stor utsträckning är beroende av 
utlåtanden från vetenskapliga experter (Carter 2007: 177). Samspelet mellan 
politiska aktörer och experter är med andra ord en viktig aspekt i studiet av 
miljöpolitik. Konstruktivistisk teori om relationen mellan vetenskap och policy 
ifrågasätter de strikt positivistiska antagandena om att kunskap är fri från värden 
(Frame & Brown 2008: 237) och att mer forskning på ett visst område leder till 
mindre osäkerhet (Sarewitz 2004: 393, 399f). Osäkerhet på ett kunskapsområde 
ses snarare bland annat som en effekt av experternas stridande världsåskådningar 
(jfr. Hedlund 2007: 58). 

Koldioxidavskiljning och lagring, eller CCS (carbon dioxide capture and 
storage), är en teknik som ska kunna tillämpas på bland annat kolkraftverk i syfte 
att hindra utsläppt koldioxid att nå atmosfären. Tekniken är fortfarande under 
utveckling och en debatt, där politiker och organisationer är inblandade, har växt 
till sig om huruvida tekniken bör satsas på eller ej. CCS-frågan kan sägas vara 
mycket komplex då sociala och ekonomiska faktorer spelar stor roll vid bedöm-
ningar på området. Den svenska debatten om CCS, och hur dess politiska aktörer 
hänvisar till experter, menar jag därför är idealisk att studera för att titta närmare 
på det komplexa samspelet mellan vetenskap och policy.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Samspelet mellan vetenskap och policy är alltså en betydelsefull aspekt att studera 
när det gäller miljöfrågor och därför är uppsatsens huvudsakliga syfte att under-
söka hur politiska aktörer i den svenska CCS-debatten hänvisar till vetenskapliga 
experter på området. För att närma mig frågan rent praktiskt så har jag utformat 
en rad underfrågor. 

Till att börja med frågar jag mig hur den svenska debatten om CCS ser ut. 
Frågan besvaras i ett första steg genom att, med lite hjälp av tidigare forskning på 
området, presentera en generell bild av debatten i fråga om intressenter och 
vanliga för- och motargument. I det andra steget tittar jag på ett större första-
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handsmaterial från den svenska debatten och frågar mig inom vilka områden de 
politiska aktörerna är oeniga. I detta steg tillämpar jag metodologiska verktyg 
och det är här min huvudsakliga forskningsinsats ligger. Redogörelsen för CCS-
debatten syftar till att jag därefter ska kunna diskutera dessa oenigheter i 
förhållande till antaganden om att kunskap inte är fri från värden och att ett 
komplext samspel råder mellan vetenskap och policy. Diskussionen utmynnar 
även i förslag till vidare forskning. 

1.2 Avgränsningar och tidigare forskning 

CCS-debatten som analyseras i denna uppsats är, som jag tidigare har nämnt, 
avgränsad till Sverige. Jag har funnit att den svenska politiska debatten är relativt 
överskådlig, vilket innebär mindre ”sållande” än vad en analys av exempelvis den 
globala debatten skulle medföra. Den kritik som har förts fram mot CCS i Sverige 
kan beskrivas som ganska marginell och ingen större medial debatt har förts, men 
detta verkar inte skilja sig nämnvärt mot läget i många andra länder (Hansson 
2008: 262). Vidare borde den svenska debatten ha förutsättningar att vara relativt 
fri från känslomässiga inslag i jämförelse med exempelvis ett land som Tyskland 
där det är tal om att flytta hela byar till följd av CCS-projekt1. Jag utgår från att en 
känslomässigt omgiven debatt skulle vara svårare att arbeta med än motsvarande 
som i huvudsak förs på saklig grund. 

Den större delen av samhällsvetenskaplig forskning om CCS består av 
acceptansstudier av medborgarnas uppfattning av tekniken men även en del 
kartläggningar av experters föreställningar och aktörers ståndpunkter förekommer. 
Experternas eget inflytande och påverkan tenderar dock att förbises i flera av 
studierna (Hansson 2008: 36-39). Anders Hansson har dock i sin avhandling om 
CCS (2008) reflekterat över både politikers och experters roll i debatten, bland 
annat genom att sätta detta i relation till begreppet ekologisk modernisering. 

1.3 Definitioner 

Begreppen expert och politisk aktör spelar en central roll i forskningsrapporten så 
en definition av dessa anser jag vara nödvändig. Med expert, eller vetenskaplig 
expert, menar jag enskilda eller sammanslutningar av forskare som producerar 
vetenskaplig kunskap. I likhet med Hedlund (2007: 56) avser jag inte politiska 
tjänstemän eller motsvarande. Däremot begränsar jag mig inte till att innefatta 
endast ingenjörsmässiga experter på CCS-tekniken. Även exempelvis ekonomer, 

                                                                                                                                                         
 

1 Se exempelvis Lönnaeus (2008) och Schroedter (2008). 
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som bedömer teknikens lönsamhet, eller geologer, som uppskattar hur länge kol-
tillgångarna kommer att räcka, betraktas i denna forskningsrapport som experter. 

I de teorier som uppsatsen bygger på används termen policymaker i större 
utsträckning än politisk aktör. Jag använder emellertid den senare varianten då jag 
menar att den gör sig bättre i det svenska språket och framstår som något mer 
konkret. Politiska aktörer avser i denna forskningsrapport enskilda politiker, 
politiska partier, organisationer, myndigheter, företag och deras företrädare. Med 
andra ord innefattas de aktörer som har ett uttalat förhållningssätt i form av en 
formulerad policy eller yttrade åsikter beträffande CCS-tekniken. 

1.4 Metod 

Den praktiska metod som jag i första hand använder mig av är en typ av 
argumentationsanalys, vilket motiveras med att den är lämplig för att strukturera 
och värdera argument i en debatt. Detta är väsentligt för att svara på den första 
delen av min frågeställning, nämligen inom vilka områden det råder oenighet 
bland de politiska aktörerna i CCS-debatten. 

I denna avdelning börjar jag med att redogöra för innebörden av att göra en 
argumentationsanalys följt av en diskussion om alternativa metoder i form av 
motiv- och diskursanalys. Jag låter Lennart Lundqvists modell över olika analys-
plan vara genomgående när jag återkopplar till metoderna i relation till uppsatsens 
syfte. I det sista avsnittet visar jag hur jag använder min metod rent praktiskt. 

1.4.1 Argumentationsanalysen 

En argumentationsanalys kan utföras i två steg, varav det första utgörs av en 
beskrivande och det andra av en värderande analys. I det beskrivande steget 
tolkar man och strukturerar upp argumenten i en debatt eller ett uttalande. 
Resultatet blir då ”en beskrivning av hur argumentationen hänger samman” 
(Björnsson et al. 2003: 8). I det andra steget, det värderande, bedömer man de 
olika argumenten huruvida de lever upp till normer om bland annat relevans och 
rationalitet. Dessutom försöker man avgöra beviskraften i argumentationen, det 
vill säga om argumenten som används verkligen stärker den anförda tesen 
(Björnsson et al. 2003: 8, kap. 2; Boréus & Bergström 2005: 91f, 131-134). I det 
värderande momentet tar man ofta hjälp av begrepp som används inom retoriken 
(Boréus & Bergström 2005: 129-131). 

I uppsatsen kommer jag dock inte att nyttja argumentationsanalysen för att gå 
vidare in i en mer retorisk analys, där de olika aktörernas ethos och pathos 
värderas och sätts i perspektiv till argumentationen. Snarare använder jag främst 
den beskrivande delen av argumentationsanalysen för att, på ett tydligt och 
överskådligt sätt, belysa hur vissa argument används i debatten. 

Lennart Lundquist har utformat en modell över tre analysplan som var och en 
utgör en nivå av vad vi som forskare kan ta reda på om en viss aktör. Intresserar vi 
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oss för det översta planet, utsagoplanet, kan vi nå aktörens ”motiveringar och 
verklighetsbeskrivningar”. Först om vi går vidare ner till informationsplanet kan 
vi få reda på något om aktörens motiv, men bara de medvetna motiven. Endast 
nere på verklighetsplanet kan vi ta reda på aktörens faktiska motiv (Lundquist 
1993: 108f). Något besök ner i informations- eller verklighetsplanet är det dock 
inte tal om när det gäller argumentationsanalysen. Men trots att metoden inte kan 
förklara mycket mer än vad som gömmer sig i aktörernas utsagor, gestaltade som 
motiveringar, är detta ändå fullt tillräckligt för att kunna säga något om hur 
politiska aktörer hänvisar till experter i debatten. Metoden kan dessutom vara ett 
av de förberedande stegen i en fullständig motivanalys (jfr. Hadenius 1984: 150) 
med vilken man i sin tur kan angripa de djupare planen. En motivanalys är 
visserligen inget jag ämnar använda i denna uppsats, vilket jag förklarar i nästa 
avsnitt, men jag vill framhålla det som ytterligare en styrka i argumentations-
analysen att den kan utgöra grunden för en sådan.  

Som bekant ämnar jag tillämpa konstruktivistiska teorier i denna forsknings-
rapport, vilket man kan hävda grundar sig i epistemologiska antaganden som 
strider mot den mer aktörsinriktade och positivistiskt präglade argumentations-
analysen. Jag använder dock endast argumentationsanalysen för att strukturera 
upp debattörernas argument och avgöra vilka som är relevanta i sammanhanget. 
Vad gäller det sistnämnda användningsområdet så betraktar jag argumenten som 
aktörernas utsagor och påstår mig inte veta något om deras egentliga motiv. 
Därför ser jag det inte som ett problem att kombinera konstruktivistisk teori med 
argumentationsanalysens verktyg. 

1.4.2 Alternativa metoder 

För att på ett förklarande snarare än beskrivande sätt svara på frågan hur politiska 
aktörer hänvisar till experter skulle det krävas en kartläggning av motiven hos de 
inblandade aktörerna: Varför beskriver aktör X respektive Y kunskapen om CCS-
tekniken på ett visst sätt och vad har de för underliggande egenintressen kopplade 
till detta? Jag kommer nedan att resonera kring varför en sådan typ av analys inte 
är aktuellt för min uppsats. Därefter kommer jag kort att beröra diskursanalysens 
möjligheter och begränsningar som verktyg för min problemställning. 

Lundquist menar att ”[f]ör den som vill veta hur det egentligen varit är det ett 
källkritiskt minimikrav att ta sig från utsagoplanet ner på informationsplanet” 
(1993: 113). Men han förklarar också att ”[f]orskningsuppgiften är avsevärt 
svårare om svaret på forskarens frågor står att finna i någon av de djupare 
nivåerna” (ibid.: 110). Även Esaissaon et al. betonar det besvärliga med att påstå 
sig säga något om motiv jämfört med motiveringar. Författarna tipsar, om än 
något ironiskt, ”den försiktige forskaren som vill undvika kritik [att] omformulera 
forskningsfrågan till att gälla aktörens motiveringar till beslutet ifråga och inte de 
egentliga motiven” (2007: 329). Axel Hadenius menar därutöver att man, för att 
förklara aktörens motiv, förutom att beakta dennes motiveringar även måste ta 
hänsyn till andra handlingar av aktören och andra aktörers handlingar (1984: 152-
160). 



 

 6 

Man skulle kunna hävda att eftersom motivanalyser ofta lutar sig på rational 
choice-antaganden så går detta inte så väl ihop med min teoretiska ingång, som  
bygger mycket på konstruktivistisk teori. Inte desto mindre är källorna en annan 
svårighet med att nå motiven hos en aktör. Motiveringar går att hitta i allt från 
debatter till partiprogram men dessa säger inte nödvändigtvis något om aktörens 
motiv. Denne behöver ju inte sanningsenligt återge sitt egentliga syfte i 
motiveringen till sin åsikt eller handling. Intervjuer med aktören däremot, 
genomförda långt efter händelsen man är intresserad av, tillsammans med 
dagboksanteckningar beskrivs av Lundqvist som källor som tar forskaren närmre 
informationsplanet (1993: 110f). 

Det material som jag kan få tillgång till, rörande den svenska politiska debatten 
om CCS-tekniken, innefattar varken dagboksinlägg eller intervjuer med nyckel-
personer långt efter debatten. Debatten har inte pågått under någon längre tid i 
Sverige och kanske är den större än någonsin just nu (jfr. Hansson 2008: 262). Av 
denna enkla anledning menar jag att det skulle vara ofördelaktigt att inom ramen 
för en kandidatuppsats ge sig in på att förklara varför aktörerna X respektive Y 
agerar som de gör i den föreliggande debatten. Att begränsa sig till att studera 
aktörernas utsagor kan trots allt, som Lundquist uttrycker det, ge ”en god bild av 
sättet att resonera kring det aktuella problemet” och ”en idé om varför [utsagorna] 
påverkar andra aktörer” (1993: 108f). 

Med hjälp av diskursanalysens verktyg skulle jag vidare kunna få svar på 
frågor om hur synen på vetenskaplig expertis har förändrats över tid och hur de 
politiska aktörernas tendenser att göra experthänvisningar är kopplat till makt. 
Finns det exempelvis likheter med sättet att hänvisa till experter mellan dagens 
CCS-debatt och debatten om kärnkraft på 70-talet? Dessa frågor är i sitt avseende 
visserligen intressanta men jag ämnar, snarare än att belysa språkets betydelse i 
debatten, att titta närmare på mer explicita uttalanden av främst politiska aktörer. 
Diskursanalysens har nämligen en del svagheter när det gäller att behandla just 
aktörer i samhället (jfr. Bergström & Boréus 2005: 351). Dessutom lämpar sig det 
relativt färska material som finns, över debatten om koldioxidavskiljning, mindre 
bra för en analys av förändringar över tid. 

För att kort sammanfatta hur jag har resonerat kring de metodologiska valen så 
har jag, till att börja med, valt bort motivanalysen. Detta eftersom den ifråga-
varande debatten bland annat är för färsk och aktuell för att jag ska kunna leta i 
material som dagböcker och genomföra intervjuer av lämpligt slag. Diskurs-
analysen skulle kunna svara på en rad intressanta frågor men har vissa svagheter 
vad gäller att behandla aktörer. Argumentationsanalysen ser jag istället som det 
mest lämpliga verktyget eftersom den hjälper mig att både strukturera upp 
debattens argument och att avgöra relevans och hållbarhet i dessa. Metoden 
skulle, trots att den endast behandlar aktörernas utsagor, även kunna utgöra 
grunden för en framtida motivanalys. 
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1.4.3 Praktiskt tillvägagångssätt 

Hur har då min analys gått till rent praktiskt? Vad gäller material så struktureras 
och analyseras förstahandmaterialet i kapitel 4 och ges där också en mer ingående 
presentation. Kort sagt består detta av debatter från riksdagen och i radio, policy-
material från organisationer och företag, offentligt tryck samt ett par intervjuer. 
De två intervjuer som används är genomförda per telefon och bygger på intervju-
mallar med öppna frågor (se Appendix). 

För hela materialet gäller att jag har samlat och strukturerat de argument som 
förs explicit angående CCS, bland annat med hjälp av så kallade pro et contra-
listor (jfr. Björnsson et al. 2003; Boréus & Bergström 2005: 95-108). I det 
följande skedet har jag sorterat ut de argument som jag upplever vara åter-
kommande i debatten. Med andra ord har jag främst använt mig av det 
beskrivande momentet i en argumentationsanalys, men också det värderande i den 
mån det handlar om att avgöra om argumenten har relevans. Vid analysen av 
CCS-debatten, vilket utgör kapitel 4 i denna forskningsrapport, har jag strävat mot 
att låta intressenterna själva komma till tals så mycket som möjligt. Snarare än att 
endast med egna ord referera till aktörernas argument, vilket riskerar att försvaga 
analysens reliabilitet, ämnar jag att i större utsträckning citera dem ordagrant. 

I kapitel 5, där materialet diskuteras utifrån de frågor som teorierna har väckt, 
låter jag de frågor som lyfts fram av teorin styra upplägget. Jag låter alltså teorin 
hjälpa mig att förklara mina empiriska resultat. 

1.5 Disposition 

Forskningsrapporten är, räknat med denna inledning, uppbyggd av fem kapitel 
varav det andra består av presentation och diskussion av de teorier som används. I 
det tredje kapitlet redogör jag för CCS-frågans karaktär både bland experter och i 
den politiska debatten. I det fjärde kapitlet presenterar jag sedan resultatet av den 
analys som mitt insamlade material från den svenska CCS-debatten bygger på. 
Slutligen, i det femte kapitlet, diskuterar jag resultatet utifrån uppsatsens fråge-
ställning och presenterar förslag på vidare forskning.  

I teorikapitlet, det vill säga kapitel 2, framgår att jag i allmänhet kommer att 
använda konstruktivistisk teori som behandlar just samspelet mellan vetenskap 
och policy. Jag presenterar de aspekter av teorierna som behandlar vetenskaplig 
osäkerhet och att kunskap kan ses som baserad på värden. 

Kapitel 3 inleds med en redogörelse för den vetenskapliga expertisen på CCS-
frågan. Jag kommer att antyda att expertmässiga prognoser på området har 
egenskapen att variera stort och att experternas resultat påverkas av de värderingar 
som finns i samhället. Därefter följer en återgivning av hur debatten om CCS ser 
ut bland politiska aktörer i fråga om vilka huvudargumenten är och vilka intres-
senter som är involverade. 

I kapitel 4, som utgör uppsatsens analys, urskiljer jag i den svenska debatten 
om CCS fyra områden inom vilka det råder oenighet mellan förespråkare och 
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motståndare. Här lägger jag med andra ord grunden till svaret på frågan om hur de 
politiska aktörerna hänvisar till experter. 

Kapitel 5 ägnar jag åt att diskutera uppsatsens frågeställningar i relation till 
resultatet, nämligen att det i debatten tenderar att finnas en avsaknad av explicita 
hänvisningar till experter. Här diskuterar jag bland annat experternas roll som 
auktoritet i CCS-debatten och hur ett komplext samspel mellan vetenskap och 
policy uttrycker sig. 
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2 Teori: En konstruktivistisk ansats 

2.1 Komplext samspel mellan vetenskap och policy 

Beroendet av vetenskaplig expertkunskap i det politiska beslutsfattandet verkar 
inte bli mindre med tiden. Som Sheila Jasanoff uttrycker det, “[i]n today’s 
complex societies, there is hardly a move we can make without relying on 
experts” (2003: 161). Samspelet mellan vetenskap och policy har länge betraktats 
som ett linjärt samband där vetenskapsmän berikar beslutsfattare med kunskap 
som dessa i sin tur kan basera sina beslut på (Hedlund 2007: 55; Lövbrand 2007: 
44). I praktiken är samspelet dock ofta mycket mer komplext (Lövbrand 2007: 
44), vilket också ligger till grund för en rad konstruktivistiska teorier som berör 
denna interaktion. 

Dessa teorier ifrågasätter bland annat klassiskt positivistiska antaganden om att 
vetenskap är fri från värden (Frame & Brown 2008: 237) och att mer forskning 
automatiskt leder till mindre osäkerhet på ett visst område (Sarewitz 2004: 393, 
399f). Teorierna bygger snarare på antaganden om att ”vetenskaplig kunskap inte 
är objektiv, att vetenskaplig kunskap kan vara osäker och att det kan förekomma 
konflikter mellan olika typer av kunskap” (Hedlund 2007: 58). Med hjälp av 
sådana utgångspunkter skulle man kunna förklara varför politiska aktörer från helt 
olika läger, på en och samma gång, kan legitimera sina ståndpunkter med hjälp av 
vetenskap (jfr. Frame & Brown 2008: 228; Sarewitz 2004: 386). 

Både vetenskapliga forskare och politiker kan, enligt ovanstående logik, 
utnyttja sin ställning i samspelet mellan vetenskap och policy. De förstnämnda 
genom att utnyttja sin makt i form av kunskap och forma sina resultat efter eget 
politiskt intresse. De senare genom att skaffa sakkunnigt stöd för sina förslag 
genom att ”välja experter utifrån det resultat man vill ha” (Hedlund 2007: 59). Det 
är den sistnämnda problematiken som jag är intresserad av då den ger stöd till att 
ställa frågan hur politiska aktörer hänvisar till experter i CCS-debatten. 

2.2 Experters auktoritet och innebörden av osäkerhet 

Miljörelaterade problem, såsom klimatförändringarna, innebär ofta en hög grad av 
osäkerhet vilket medför att vetenskaplig expertis spelar en stor roll i hanteringen 
av dem (Carter 2007: 177). Varför är då politiker och andra policymakers över-
huvudtaget intresserade av att hänvisa till just experter för att legitimera en viss 
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åsikt? Föreställningen att politiker fattar bättre beslut efter samråd med expertis 
var utbredd redan under upplysningstiden och enkelt uttryckt kan man säga att 
”[e]xperternas auktoritet […] hänger samman med deras överlägsna kunskap” 
(Hedlund 2007: 55, 58). Genom att, såsom konstruktivismen antyder, hävda att 
vetenskaplig kunskap kan vara osäker så kan man ifrågasätta experternas auktori-
tära ställning (jfr. Hedlund 2007: 60). 

Begreppet osäkerhet kan bland annat betraktas som avsaknad av kunskap inom 
ett visst område, att kunskapen är omtvistad eller att den har tolkats på olika sätt 
(Hedlund 2007: 61). Med andra ord finns det vitt skiljda uppfattningar om 
begreppets innebörd. Enligt Sarewitz uppfattas osäkerhet ofta som en slags lucka 
mellan vad som idag är känd kunskap och vad som i framtiden kommer att bli 
känt (2004: 396). Denna uppfattning ligger i linje med de tidigare nämnda 
positivistiska antaganden om att mer forskning leder till mindre osäkerhet. Den 
konstruktivistiska samhällsvetenskapliga teoribildningen ifrågasätter däremot en 
sådan linjär uppfattning och belyser hur kunskap tenderar att framställas som 
(enbart) osäker när den istället borde betraktas som okänd (jfr. Jasanoff & Wynne 
1998: 76).  

Uppfattningen att kunskap kan vara osäker utan förväntningar om att den 
någonsin ska bli ”säker”, hur mycket man än forskar på området, grundar sig i det 
tidigare nämnda antagandet att kunskap inte är fritt från värden. Jag ser detta som 
ett centralt antagande inom konstruktivistisk teori om samspelet mellan vetenskap 
och policy. Sheila Jasanoff talar exempelvis om co-production, med vilket hon 
framhåller att det finns ett samspel som inte bör separeras mellan, å ena sidan, 
fakta, objektivitet och policy, å den andra, värden, subjektivitet och politik (2004: 
3). I följande avdelning redogör jag för vilka frågor som detta teoretiska 
antagande får mig att ställa. 

2.3 Teorins tillämpning i uppsatsen 

Den konstruktivistiska teorin har i denna uppsats funktionen att motivera varför 
mina frågeställningar är intressanta. Därför kommer jag nedan att klargöra vilka 
frågor som teorin kan hjälpa mig att ställa. 

Konstruktivistisk teori belyser, liksom jag har diskuterat ovan, att politiker har 
möjlighet att underbygga sina ståndpunkter i en fråga genom att välja att hänvisa 
till de experter vars resultat passar in på motsvarande åsikter. Just denna logik 
leder mig till frågan hur politiska aktörer i den svenska CCS-debatten hänvisar till 
experter, vilket utgör min huvudfrågeställning. Vidare belyser teorin experternas 
roll som auktoritet i samhället, vilket får mig att diskutera om det även finns andra 
auktoriteter som de politiska aktörerna hänvisar till för att underbygga sina 
argument.  

Som jag har nämnt innebär en hög grad av osäkerhet på ett område i regel att 
vetenskapliga experter i stor utsträckning involveras. Ett viktigt antagande i den 
konstruktivistiska teoribildningen är som bekant att osäkerhet inte behöver ses 
som en kunskapslucka som, med hjälp av mer forskning, kommer att fyllas. Den 
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bör snarare ses som en effekt av att det finns stridande värderingar bland 
aktörerna på området, även bland de vetenskapliga experterna. Detta antagande 
får mig att diskutera hur ett komplext samspel mellan expertvetenskap och policy 
uttrycker sig i CCS-debatten. 
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3 CCS-frågan och debatten 

I detta kapitel redogör jag till att börja med kort för vad CCS är och vad de 
vetenskapliga rapporterna säger om tekniken. Främst använder jag mig av IPCC:s 
(FN:s klimatpanel) rapport (Metz et al. 2005) som förmodligen är den mest 
övergripande som har gjorts på ämnet (jfr. Hansson 2008: 23). I det efterföljande 
avsnittet utgår jag från Anders Hanssons doktorsavhandling ”Kolets återkomst” 
(2008) för att visa att det, även för CCS-experterna, är mycket svårt att göra 
prognoser över denna tekniks roll i samhället. Slutligen, i avdelning 3.2, ger jag 
en introduktion till hur CCS-debatten ser ut i Sverige och internationellt vad gäller 
karaktär, intressenter och huvudargument. Här använder jag mig dels av ett antal 
vetenskapliga artiklar på området och dels egna iakttagelser av debatten i Sverige. 
Syftet är att ge en bredare kartläggning av hur debatten uttrycker sig eftersom jag 
i nästkommande kapitel, där jag tillämpar argumentationsanalysen på mitt primär-
material, snarare tittar djupare i debatten. 

3.1 CCS-tekniken och experternas bedömning 

3.1.1 Vad är egentligen CCS? 

Vad är då egentligen CCS eller, direkt översatt från förkortningens engelska 
betydelse, koldioxidavskiljning och lagring? Svaret är inte helt oproblematiskt, 
vilket uppmärksammas i Anders Hanssons avhandling i ämnet: 

 

CCS existerar […] inte nämnvärt annat än i form av små pilotanläggningar eller i 

sina delar var för sig, vilket gör det problematiskt att beskriva vad CCS är. CCS, 

som komplett system, finns i huvudsak som visioner, planer, föreställningar men ger 

avtryck i exempelvis vetenskapliga artiklar, utvecklingsplaner, massmediala artiklar 

och debatter. (Hansson 2008: 23) 

 

Denna förståelse kan vara bra att ha i bakhuvudet då jag, liksom Hansson (ibid.), 
främst refererar till en enskild rapport, nämligen den som gavs ut 2005 av IPPC 
(Metz et al. 2005). 

Enligt IPCC är CCS en process där koldioxid avskiljs från industri- eller 
energimässiga utsläppskällor, transporteras till en lagringsplats och under lång tid 
isoleras från atmosfären. Avskiljningsprocessen ska bland annat kunna tillämpas 
på större kolkraftverk och man räknar med att, med dagens tillgängliga teknik, 
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kunna avskilja omkring 85-95 procent av den koldioxid som bereds genom kraft-
verket. Ett CCS-utrustat kraftverk skulle dock kräva 10-40 procent mer energi att 
driva än en motsvarande anläggning utan tekniken. Transporten av koldioxid från 
kraftverket till lagringsplatsen förväntas ske genom pipelines eller med båt och 
lagringen ska kunna ske djupt nere i marken, i exempelvis olje- och gas-
reservoarer, alternativt till havs (Metz et al. 2005: 3-7).  

De olika komponenterna som utgör CCS sägs i IPCC:s rapport befinna sig i 
olika utvecklingsstadier och klassificeras inom alltifrån ”research phase” till 
”mature market”. Pipelinetransport av koldioxid går in under den senare kategorin 
och har tillämpats sedan länge i USA. Även flera av lagrings- och avskiljnings-
metoderna går åtminstone in under kategorin ”economically feasible under 
specific conditions” (Metz et al. 2005: 5-8). I rapporten nämner man att det 
snarare är själva sammansättningen av de här avkiljnings-, transport- och 
lagringsteknikerna, i synnerhet i fullskaleprojekt, som man behöver erhålla mer 
kunskap om (Abanades et al. 2005: 48). Värt att nämna är också att CCS-
tekniken, enligt bedömningar, främst kommer att vara aktuell vid byggandet av 
nya kraftverksanläggningar och alltså sannolikt inte genom efterinstallation på 
befintliga kraftverk (Hansson 2008: 24). 

I den svenska kontexten förknippas CCS-tekniken förmodligen mest med 
energibolaget Vattenfalls pilotprojekt i Tyskland, då detta vid flera tillfällen har 
uppmärksammats i media. Pilotanläggningen, som tillämpas vid kraftverket 
Schwarze Pumpe, invigdes i september 2008. I media har projektet bland annat 
skapat debatt om Vattenfalls fortsatta kolanvändning och kritiserats för att bidra 
till tvångsförflyttningen av ett antal tyska byar (jfr. Lönnaeus 2008; Schroedter 
2008). 

3.1.2 Expertbedömningar av CCS 

Historiskt sett har många prognoser och scenarier över energiproduktion slagit illa 
ut. Prognoser som innefattar ett samspel mellan sociala, tekniska, ekonomiska och 
miljömässiga faktorer medför ett stort antal kritiska variabler som styr det slutliga 
resultatet. Även när det gäller uppskattningar om framtiden för CCS, vad gäller 
bland annat kostnader och lagringsmöjligheter, så framhåller flera experter att 
informationen idag är otillräcklig för att göra sådana bedömningar. Men de 
expertprognoser som finns idag om CCS varierar mycket i fråga om teknik-
optimism. Vikten av potentiella hinder för tekniken, som komplexiteten i dess 
uppskalning och beständigheten i lagringen, framställs med stor variation av olika 
experter (Hansson 2008: 112f, 147-150).  

Hansson finner i sin analys av CCS-rapporter att det är ”[v]anligt […] att 
faktorer som förväntas stjälpa modelleringen gallras bort från rapporterna” (2008: 
143). I många rapporter saknas helt element som behandlar teknikens hinder och 
osäkerheter. Snarare visar studien att en viss överoptimism är vanlig vid bedöm-
ningen av den teknik som rapportförfattarna själva är experter på (ibid.: 143f, 
212). Inslag av egenintressen skulle med andra ord gå att urskilja här eftersom, 
liksom Hansson uttrycker det, ”[a]tt framhålla alla osäkerheter, godtyckligheter 
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och all normativitet skulle inte gagna [experternas] sak”. Denne menar vidare att 
det ”inte [går] att utesluta att flera experter har egna yrkesmässiga intressen av att 
satsningarna på CCS fortsätter” (ibid.: 211f). Hansson observerar också att det 
finns en viss tendens bland experterna att forma sina resultat så att de passar in på 
etablerade och accepterade uppfattningar. Många experter ser nämligen det starka 
politiska stödet för CCS som ett argument att utveckla tekniken (ibid.: 207, 211). 

3.1.3 Diskussion: ett osäkert område 

Den största orsaken till oenighet mellan experterna verkar i detta fall vara graden 
av teknikoptimism och det verkar även finnas incitament till att göra en positiv 
bedömning av framtiden för CCS. Detta, tillsammans med tidigare prognosers 
misslyckande och de aktuella prognosernas varierande resultat, tyder på att det 
finns en osäkerhet i de vetenskapliga experternas bedömningar av CCS roll i 
framtiden. Med tanke på frågans komplexitet förefaller det i princip omöjligt att i 
dagsläget göra en tillförlitlig prognos över CCS-teknikens potentiella kapacitet.  

3.2 Hur CCS-debatten ser ut 

3.2.1 Den politiska debattens karaktär 

Debatten om CCS tenderar, åtminstone till viss del, att styras av de inblandade 
aktörernas egenintressen. Den slutsatsen återfinns i en kvantitativ studie över 
intressenters uppfattning av CCS i Europa. Studien visar bland annat att riskerna 
med tekniken upplevs som lägst i de länder som kan sägas ha störst behov av att 
implementera CCS-tekniken. Dessutom återfinns en positivare bild av CCS i 
länder med stor potential för tekniken och som har kommit längst med 
utvecklingen av den (Shackley et al. 2007: 5104, 5107f).  

I en analys i tidsskriften Energy policy kartläggs debatten om att integrera CCS 
i Kyotoprotokollets Clean Development Mechanism (CDM)2. Debatten beskrivs 
här som polariserad snarare än konstruktiv, vilket innebär en svårlöslig debatt med 
inslag av känslor och anklaganden3 (de Coninck 2008: 930). Därför är det rimligt 
att betrakta den internationella CCS-debatten som såväl influerad av aktörernas 
egenintressen som omfattad av åtskilliga känslomässiga spänningar. 

                                                                                                                                                         
 

2 CDM är en artikel under Kyotoprotokollet som tillåter de länder med åtaganden om att reducera 
växthusgaser (Annex B-länder) att, i utbyte mot minskade åtaganden i sitt eget land, investera i 
utsläppsreducerande projekt i utvecklingsländer (UNFCCC 2009). 
3 I detta fall spelar självklart även aktörernas förhållningssätt till CDM i sig in men de större 
orsakerna till oenighet verkar ändå ligga i attityden till CCS-tekniken. 
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3.2.2 Intressenterna och deras huvudargument 

Om karaktären på den politiska CCS-debatten kan man med andra ord säga att det 
finns inslag av både känslor och egenintressen. Men vilka är då de vanligast 
förekommande argumenten för och emot utvecklingen av CCS-tekniken? 
Förespråkarna talar gärna om att det bättre att lagra koldioxiden än att släppa ut 
den i atmosfären (Hansson 2008: 182; jfr. Hamilton 2008). Vidare framhåller man 
bland annat att CCS är ett kostnadseffektivt sätt att hantera växthuseffekten och 
att det finns begränsningar med utbyggnaden av andra alternativ, som förnyelse-
bar energi. Motståndarna till tekniken betonar snarare att det finns för många 
oklarheter med CCS idag i form av bland annat kostnader och risker (Hansson 
2008: 177, 182, 184). Vad gäller risker talar man, förutom olika typer av säker-
hetsrisker, om risken att ökade CCS-satsningar konkurrerar ut och hämmar 
utvecklingen av förnyelsebara energikällor (Hansson 2008: 181f; Metz &  
de Coninck 2007; de Coninck 2008: 930, 935). Vidare trycker motståndarna ofta 
på vinsterna med klimatåtgärder som ger resultat nu, snarare än att satsa på CCS 
som kan ge betydande resultat först efter 2050 (Hansson 2008: 181f). Heleen  
de Coninck observerar i en analys att förespråkarna av CCS, jämfört med 
motståndarna, vanligtvis visar en högre tilltro till nuvarande teknik och vetenskap 
i fråga om dess förmåga att eliminera brister i prestanda och säkerhet (2008: 930). 

Shackley et al. skiljer, i sin studie av intressenters inställningar till CCS i 
Europa, på respondenter från industrisektorn, regeringsrepresentanter, NGO:s, 
CCS-forskare samt parlamentariker. Studien visar att den allmänna uppfattningen 
av CCS-tekniken ligger mellan positivt och mycket positivt. Motståndarna 
tenderar att finnas först och främst bland respondenter från NGO:s och, till viss 
del, bland parlamentariker (Shackley et al. 2007: 5106). Vissa miljöorganisationer 
verkar dock ha en, om än försiktigt, positiv hållning till CCS (Hansson 2008: 
181). Vidare har en stor del av industrisektorn generellt sett en positiv hållning till 
tekniken. Kol- och oljebolag över hela världen genomför satsningar på pionjär-
projekt med CCS-teknik och utför lobbyverksamhet till förmån för den (Metz & 
de Coninck 2007). Denna inställning är kanske inte helt oväntad med tanke på 
potentiellt inblandade egenintressen.  

Ovanstående bild av olika gruppers ställning i CCS-debatten, med kritiker från 
NGO:s och parlamentariker, tenderar att stämma in även på den svenska 
kontexten. Bland de större miljöorganisationerna i Sverige kan WWF identifieras 
som svagt positiv till tekniken (Hansson 2008: 181) medan Naturskyddsfören-
ingen och framförallt Greenpeace har en tydligt kritisk hållning (jfr. Lundin & 
Hagberg 2008: 16f; Greenpeace 2007). Parlamentariker från Miljöpartiet har, som 
jag senare kommer att åskådliggöra, tydligt visat sitt motstånd till tekniken 
(Bolund 2008; Ehn 2007; Eriksson et al. 2006; Pitkä-Kangas 2008). 

Sveriges regering uttrycker i proposition 2008/09:50 (sid. 101) sitt stöd för 
ökade satsningar på forskning kring CCS-tekniken. Inga direkta argument 
återfinns här utan man hänvisar snarare till EU-kommissionens ställning i frågan. 
Den sistnämnda aktören kan beskrivas som en pådrivare av CCS-teknikens 
utveckling och överväger för närvarande att göra CCS obligatoriskt (Hansson 
2008: 179). Kommissionens action plan från november 2008 klargör bland annat 
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att man planerar att bygga 12 nya storskaliga CCS-anläggningar i Europa innan 
2015. Som argument för denna positiva inställning används bland annat teknikens 
kostnadseffektiva egenskaper (EC 2008a: 4). Dessutom betonar man kolets 
betydelse som en del i Europas energiutbud och ser CCS som en nödvändig och 
möjlig lösning på de problem, i form av koldioxidutsläpp, som är kopplade till 
förbränningen av denna råvara (EC 2008b: 14; EC 2008c: 7). 
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4 Analys: Fyra områden av oenighet 

För att kunna gå vidare och titta på hur de politiska aktörerna i den svenska CCS-
debatten hänvisar till experter krävs en klar bild av vilka oenigheter som uppstår 
mellan dessa aktörer. Detta kapitel utgör min analys av debatten i vilken jag, med 
hjälp av argumentationsanalysens verktyg, söker svaret på frågan om det finns 
några genomgående oenigheter. Av alla de argument som återfinns i de studerade 
debatterna och policydokumenten har jag strukturerat upp dem som jag uppfattar 
vara återkommande och typiska. Nedan har jag därav kommit fram till fyra 
områden inom vilka oenighet råder. Notera att jag inte gör anspråk på att dessa 
områden representerar de enda oenigheter som finns i debatten utan att jag snarare 
har gjort ett urval utifrån min bedömning av vad som är mest relevant i 
sammanhanget. 

I detta kapitel låter jag med andra ord intressenterna själva komma till tals, för 
att först i kapitel 5 diskutera materialet utifrån de frågor som min teoretiska 
ingång har väckt.  

4.1 Material 

Den politiska debatten i Sverige om koldioxidavskiljning och lagring har främst 
rört sig mellan två partier, Miljöpartiet och Folkpartiet. Det är de enda 
riksdagspartierna som presenterar några tillgängliga och tydliga förhållningssätt 
till CCS-tekniken (jfr. Miljöpartiet 2008; Folkpartiets klimatgrupp 2008: 4)4. 
Dessutom har representanter från de båda partierna debatterat mot varandra i 
frågan, både i riksdagen (Riksdagens protokoll 2006/07:74) och i media (Sveriges 
radio 2008). 

För att få ett kompletterande material över intressenter i CCS-frågan har jag 
genomfört telefonintervjuer med Staffan Görtz, kommunikationsansvarig för 
Vattenfalls CCS-projekt, och Lari Pitkä-Kangas, politiker och kommunalråd som 
är insatt i CCS-tekniken (Görtz 2008; Pitkä-Kangas 2008). Vidare har jag studerat 
policymaterial från myndigheter och organisationer och i viss mån även offentligt 
tryck från riksdag och regering. I tabellen nedan har jag samlat de aktörer som 
omnämns i följande avdelning.  

 

                                                                                                                                                         
 

4 Sökningar har genomförts på orden ”ccs”, ”koldioxidavskiljning”, ”koldioxidlagring”, 
”avskiljning AND koldioxid”, ”lagring AND koldioxid” i sökmotorerna på samtliga 
riksdagspartiers officiella hemsidor (2 dec 2008). 
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Aktör  
Bedömd ståndpunkt i 
CCS-frågan 

Bolund, Per Politiker (mp) Emot 
Ehn, Tina Politiker (mp) Emot 
EU-kommissionen Politisk institution För 
Greenpeace Sverige NGO Emot 
Görtz, Staffan Företagsrepresentant För 
Hamilton, Carl B Politiker (fp) För 
Leijonborg, Lars Politiker (fp) För 
Miljöpartiet Politiskt parti Emot 
Pitkä-Kangas, Lari Politiker (mp) Emot 
Vattenfall Företag För 

 

4.2 Områden av oenighet i den politiska debatten 

4.2.1 Kolets betydelse 

Ett vanligt argument bland CCS-förespråkarna är kolets faktiska betydelse som 
energikälla. I en radiodebatt betonar Carl B Hamilton kolets lättillgänglighet: 

 
Det är klart att vi ska försöka komma bort från både kol och också naturgas. Men 

eftersom världen ser ut som den gör, att kol är väldigt lättillgängligt [och att] det är 

väldigt billigt att bryta, så kommer det ju användas i Europa under lång tid. Framför 

allt kanske i ställen som Indien och Kina som ju har stora koltillgångar. Därför får 

man väl se detta såsom ett sätt att acceptera kol men minska de negativa effekterna 

av det. (Hamilton 2008) 

 

Vattenfalls Staffan Görtz uttrycker följande under telefonintervjun, när vårt samtal 
kommer in på företagets miljöstrategi: 

 
Fossila bränslen är politiskt så inkorrekt som det överhuvudtaget kan vara. Samtidigt 

ryggar man väldigt mycket för hur fast vi är i de fossila bränslena i världen. […] Vi 

kommer inte att klara oss utan kolet, och då pratar jag globalt, under överskådlig tid. 

Och det är ju där som CCS-tekniken kommer in. Den ger ju en möjlighet att faktiskt 

göra någonting åt CO2-utsläppen. (Görtz 2008) 

 
Både Hamilton och Görtz utgår alltså från att kolet kommer att fortsätta användas 
under lång tid och ser därför CCS som en möjlighet att minska dess negativa 
effekter. Som jag tidigare har varit inne på så uttrycker EU-kommissionen på ett 
liknande sätt kolets betydelse för energianvändningen och betraktar av den 
anledningen CCS som en nödvändig lösning (se avsnitt 3.2.2). Därmed skulle man 



 

 19 

även kunna hävda att Sveriges regering, i och med att de passar över sina 
argument till EU-kommissionen (ibid.), indirekt delar denna uppfattning.  

CCS-motståndarna betonar istället den omfattande utbyggnad som krävs för att 
kunna ställa om hela kolproduktionen att anpassas till denna teknik och är 
tveksamma till om det överhuvudtaget är möjligt inom rimlig tid. I en motion från 
Miljöpartiet menar man att ”[f]ör att CCS ska ge något större bidrag till 
klimatpolitiken i Europa eller globalt behövs […] en enorm utbyggnad av 
anläggningar för att fånga in, transportera och förvara koldioxiden” (Eriksson et 
al. 2006: 14). Vidare uttrycker Per Bolund i radiodebatten att ”vi vet att det finns 
teknik idag som faktiskt har en lösning på problemen, till exempel förnybar 
energi och effektivisering” (Bolund 2008). Vid telefonintervjun med Lari Pitkä-
Kangas formulerar denne följande: 

 
Det kommer ju även fortsättningsvis att behövas enorma investeringar om man ska 

ställa om hela kolproduktionen till CCS-system. De länder som framförallt använder 

kol; Kina, Indien, delar av Östeuropa med mera, kommer ju aldrig att ha råd att 

investera i den här tekniken. (Pitkä-Kangas 2008) 

 
Med andra ord menar motståndarna, enligt min tolkning, att det skulle vara minst 
lika kostsamt och osäkert att fortsätta med kol och CCS som att göra en 
omställning till förnybar energi. Till resonemanget hör förstås att den senare 
varianten är mer önskvärd än den förstnämnda. 

4.2.2 Huruvida alla alternativ måste prövas 

En återkommande inställning bland förespråkare av CCS är att alla alternativ som 
finns tillgängliga måste prövas för att vi ska kunna möta klimathotet. Carl B 
Hamilton uttrycker det på följande vis i en riksdagsdebatt:  

 

Eftersom målet är tämligen entydigt definierat som minskade koldioxidutsläpp bör 

de ekonomiska styrmedlen gynna inte bara så kallade förnybara energislag utan alla 

slags kolsnåla energislag. (Hamilton 2007) 

 
I den tidigare nämnda radiodebatten antyder densamma att det inte är möjligt att 
välja och vraka bland de tekniker som finns (Hamilton 2008). Även partikamraten 
Lars Leijonborg uttrycker i ett nyhetsbrev att vi inte kan välja förnybart istället för 
CCS utan att ”[v]i måste göra både och” (Leijonborg 2008). Vidare formulerar 
energibolaget Vattenfall, som innehar provanläggningar av CCS-tekniken, 
uttryckligt i sin miljöpolicy att ”[a]lla energikällor som används globalt idag 
kommer att behövas under överskådlig framtid” (Vattenfall 2009). Staffan Görtz, 
en av bolagets kommunikationsansvariga, är övertygad om att CCS kan utvecklas 
parallellt med förnyelsebara energitekniker. Denne menar att detta snarare ger en 
konkurrens som är positiv också för utvecklingen av de sistnämnda (Görtz 2008). 

Motståndarna utgår däremot från att resurserna för energiforskning är 
begränsade och ser en risk med att CCS hämmar utvecklingen av förnyelsebara 
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energitekniker. Ett tydligt exempel på denna uppfattning finner vi hos Greenpeace 
Sverige: 

 

Forskning om ny energiteknik tilldelas inte obegränsat med pengar. Mer forskning 

om CCS innebär mindre forskning om förnyelsebar energi och energieffektiviser-

ingar, som är de verkliga lösningarna på klimatproblematiken. (Greenpeace 2009) 

 

Miljöpartiets Per Bolund har en liknande föreställning som kommer till uttryck i 
debatten mot Carl B Hamilton i Sveriges radio: 

 

Om man väljer att satsa mångmiljardbelopp på koldioxidlagring och avskiljning, 

innan man vet att tekniken är så lovande som man hoppas, så tar man ju pengar ifrån 

de goda satsningarna som vi faktiskt vet fungerar. (Bolund 2008) 

 

Oenigheten mellan CCS-motståndare och förespråkare handlar i det här fallet 
alltså om huruvida satsningar på denna teknik är nödvändiga, och möjliga att 
genomföra parallellt med andra insatser, eller om det snarare hämmar förnyelse-
bara energiteknikers utveckling. 

4.2.3 Tilltro till energibolagen 

Vidare verkar det finnas en meningsskillnad mellan motståndare och förespråkare 
vad gäller tilltro till energibolagen och inställningen till deras ansvar. CCS-
motståndare i Sverige uttrycker i flera fall en misstro till Vattenfalls motiv till 
satsningarna på utveckling och implementering av tekniken. CCS framställs ofta 
som ett miljöalibi för att rättfärdiga fortsätta investeringar i kolkraft (Greenpeace 
2009; Bolund 2008; Eriksson et al. 2006: 13-15). Pitkä-Kangas menar att det 
handlar om ”ett fåtal stora bolag som vill tjäna väldiga pengar på att, på snabb tid, 
släppa ut väldigt mycket koldioxid” (2008). Denne lyfter också fram risken, i 
synnerhet om utsläppsrättshandel tillämpas på CCS, med att oljebolag köper upp 
lagrad koldioxid i syfte att öka effektiviteten vid utvinning av olja5. På så vis 
skulle den koldioxid som räknas som avskiljd kunna orsaka vidare koldioxid-
utsläpp när den utvunna oljan förbränns (ibid.). 

Miljöpartiet lämnade 2007 in en motion till riksdagen angående Vattenfall där 
man föreslår att regeringen bör få bolaget, då det ägs av svenska staten, att överge 
sina CCS-satsningar (Eriksson et al. 2006: 14). Näringsutskottet avslog dock 
förslaget, bland annat med motiveringen att det inte är riksdagens uppgift att 
”försöka styra vilka forskningsprojekt som bolaget ska satsa på” (Närings-
utskottets betänkande 2006: 29). CCS-förespråkaren Hamilton uttrycker en 

                                                                                                                                                         
 

5 Den åsyftade tekniken är troligtvis EOR (Enhanced Oil Recovery), vilken bygger på att man 
pumpar in koldioxid i oljefält och på så vis minskar oljans viskositet (ung. klibbighet). Syftet är 
således att öka effektiviteten vid utvinningen. Tekniken utvecklas bland annat till att vara 
kompatibel med just CCS (Enhanced Oil Recovery Institute 2009).  
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liknande uppfattning i radiodebatten där han, enligt min uppfattning, menar att 
kraftbolagen ska få göra vilka satsningar de vill. Som politiker har man bara att ta 
ställning till hur staten ska använda sina forskningsmedel (Hamilton 2008). Ingen 
av CCS-förespråkarna vars argument jag har analyserat verkar, till skillnad mot 
kritikerna, uttrycka någon misstro till energibolagen i debatten om CCS. 

4.2.4 Olika teknikoptimism: CCS som beprövad teknik eller ej 

Ytterligare något som det förefaller råda oenighet om är huruvida CCS-tekniken 
borde betraktas som beprövad eller ej. Av de debatter och policydokument som 
jag har studerat används argumentet i sin explicita form endast i den ovan nämnda 
radiodebatten, men olika grad av tilltro till ny teknik förekommer i flera andra 
sammanhang. I radiodebatten uttrycker Per Bolund angående CCS-tekniken att 
”vi vet för lite om den än så länge [och] [d]en är för oprövad för att vi, så att säga, 
ska lägga alla ägg i en korg” (Bolund 2008). Hamilton betonar i sin tur att 
tekniken faktiskt har prövats, och nämner att så har skett i bland annat Kanada 
och Norge. Därtill menar han, som för att sätta tekniken i perspektiv mot andra 
energislag, att biomassa och vindkraft är tekniker som ”också bara har provats i 
relativt liten skala” (Hamilton 2008). 

Staffan Görtz nämner, när jag samtalar med honom om huruvida CCS-tekniken 
är beprövad, att han är övertygad om att det går att skala upp CCS-tekniken till 
användbara skalor och att det snarare är en fråga om tid. Som exempel menar han 
bland annat att bygget av Vattenfalls provanläggning i Tyskland har medfört en 
uppskalning med förhållande 60:1 (Görtz 2008), vilket alltså innebär att den är 60 
gånger större än tidigare anläggningar. Även Hamilton uttrycker en liknande 
optimism i debatten tidigare då han menar att ”de här tekniska aspekterna […] 
kommer man antagligen successivt att lösa” (Hamilton 2008). 

Lari Pitkä-Kangas uttalar däremot inte samma optimism beträffande upp-
skalningen. När jag frågar hur han skulle bemöta argumentet att tekniken är 
beprövad svarar han: 

 
En av de större anläggningarna som finns är ju inte på mer än på 30 MW […]. Då 

skulle jag säga: Visa mig en storskalig anläggning och ett storskaligt system för 

distribution, transport och hantering. Och dessutom; visa också kostnadskalkylerna 

för det. (Pitkä-Kangas 2008) 

 
Det förefaller som att Pitkä-Kangas vill se en storskalig anläggning idag för att 
kunna betrakta CCS-tekniken som beprövad. Liknande uppfattningar går att hitta 
bland andra CCS-motståndare, exempelvis Bolund, som betonar att man med 
dagens teknik endast klarar att skilja ut ungefär 90 procent av koldioxiden 
(Bolund 2008). Vidare uttrycker sig Tina Ehn på följande vis i en riksdagsdebatt: 

 
Storskaliga lösningar som rent tekniskt på ritbordet ser fullkomligt genomförbara ut 

ska också fungera i verkligheten. Därför är det bra att inte heja på det som kallas 
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CCS […]. Hur som helst är det inte en färdigutvecklad metod, och vi har mer 

bråttom än så. (Ehn 2007) 

 
CCS-motståndarnas inställning motsvarar alltså en kritisk hållning till att lita på 
teknikutvecklingen medan förespråkarna istället betonar att det är med stor 
sannolikhet som en uppskalning av CCS-tekniken kommer att bli möjlig. 

4.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har jag alltså brutit ner den politiska CCS-debatten i Sverige 
till fyra områden där oenighet råder. För det första finns det en oenighet om 
huruvida CCS ska ses som ett sätt att minska de miljöskadliga effekter som en 
fortsatt, och oundviklig, användning av kol innebär. CCS-kritikerna är i denna 
fråga mer övertygade om att det på storskalig nivå skulle vara minst lika 
komplicerat att göra en omställning till CCS som till förnyelsebar energi. För det 
andra har förespråkare och motståndare olika uppfattning om huruvida satsningar 
på CCS kommer att hämma satsningar på förnyelsebart eller om teknikerna med 
fördel bör utvecklas parallellt. För det tredje är man inte överens om vad energi-
bolagen har för ansvar när det gäller satsningar på CCS och huruvida det finns 
dolda motiv bakom tekniken som tillåter dem att fortsätta släppa ut koldioxid. För 
det fjärde tenderar det att finnas en skillnad i graden av teknikoptimism och hur 
man framställer CCS-tekniken i relation till beprövad och obeprövad. 
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5 Avslutning 

5.1 Sammanfattning av forskningsrapporten 

Jag har utgått från konstruktivistisk teori om samspelet mellan vetenskap och 
policy, vilken bland annat betonar att expertkunskap inte är fri från värden, för att 
ställa frågan hur de politiska aktörerna i CCS-debatten hänvisar till experter på 
området. Jag har därefter refererat till undersökningar som tyder på att CCS-
experter tenderar att göra varierande bedömningar av teknikens förutsättningar 
och att de dessutom influeras av allmänhetens värderingar. För att besvara min 
frågeställning har jag, med argumentationsanalysens verktyg, identifierat fyra 
områden av oenighet i den svenska debatten om CCS. Dessa är (1) betydelsen av 
tillgången på kol, (2) huruvida alla energialternativ måste prövas, (3) energi-
bolagens ansvar och tilltron till dem samt (4) graden av teknikoptimism.  

5.2 Diskussion och slutsatser 

5.2.1 Avsaknad av explicita hänvisningar till experter 

Huvudfrågeställningen i denna undersökning är, som bekant, hur politiska aktörer 
hänvisar till experter i debatten om CCS. En viktig iakttagelse i mitt urval av 
återkommande oenigheter i debatten, är att argumenten överhuvudtaget inte 
tenderar att underbyggas av några explicita experthänvisningar. Man uttalar sig 
exempelvis om huruvida kolet kommer att fortsätta användas, utan att hänvisa till 
någon specifik geolog eller samhällsekonom. Vidare uttalar man sig om huruvida 
det vore mest gynnsamt för miljön att koncentrera sig på förnyelsebar energi eller 
att använda fler alternativ, utan hänvisningar till motsvarande experter på 
området. På båda dessa områden så kantas argumenten i huvudsak av spekula-
tioner. Argument av typen ”experterna anser…” eller ”enligt den senaste 
rapporten från…” förekommer i princip inte. Samtidigt verkar förespråkare 
respektive motståndare ändå uttrycka tydliga ståndpunkter i dessa frågor. 

När jag hävdar att det inte förekommer explicita hänvisningar till experter så 
utesluter jag dock inte att det förekommer i implicit form. Med detta menar jag att 
de politiska aktörerna ändå gör hänvisningar till olika typer av tekniska fakta, 
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vilka i sin tur skulle kunna härstamma från vad en viss grupp vetenskapliga 
experter har kommit fram till. Exempelvis underbygger debattörerna sina 
argument med teknisk fakta som att alla energikällor som används idag kommer 
att behövas i framtiden eller, för att lyssna till kritikerna, att vissa länder inte 
kommer att ha råd att investera i CCS-tekniken. Denna typ av fakta går enligt min 
mening in under kategorin ”svåra att kolla upp”, med vilket jag menar att det vore 
orimligt att ställa debattörerna till svars för var de har fått sina fakta från. Med 
andra ord handlar det, som jag har nämnt, endast om spekulationer. 

Jag hade i själva verket förväntat mig finna fler explicita experthänvisningar i 
debatten. Detta eftersom CCS-frågans komplexitet borde underlätta för politiska 
aktörer att, i ett brett spektrum av forskningsresultat, hitta ”passande” experter att 
referera till. Snarare tenderar de politiska aktörerna att ”ta kunskapen i egna 
händer”, helt utan att hänvisa till några specifika experter som skulle kunna öka 
trovärdigheten i argumenten. Jag ämnar inte ta reda på ett slutgiltigt svar till 
varför det förhåller sig på detta vis i den undersökta debatten men en diskussion 
om möjliga förklaringar följer nedan. 

5.2.2 Kunskap och auktoritet 

Kan det vara så att experterna inte har tillräckligt stor auktoritet i CCS-debatten 
för att politiska aktörer ska välja att hänvisa till dem? Experternas auktoritet sägs 
ju hänga samman med deras överlägsna kunskap (se avdelning 2.2), men någon 
brist på kunskap bland CCS-experterna förefaller det dock inte vara tal om. 
Kanske finns det snarare en brist i förmågan att förmedla kunskapen så att 
explicita hänvisningar är attraktiva för politiska aktörer att göra. Jag tror att de 
sistnämnda av försiktighetsskäl drar sig för att hänvisa till ett särskilt forsknings-
resultat eller en specifik expert eftersom en sådan referens alltid går att ”kolla 
upp” i efterhand. Man vill ju inte riskera att ett visst resultat som man har hänvisat 
till blir uppmärksammat och ifrågasatt på vetenskaplig grund. Att istället 
spekulera i en aspekt av CCS-tekniken är däremot inte lika riskfyllt. Kanske 
skulle en mer utbredd uppfattning i samhället om att kunskap faktiskt kan vara 
osäker, av anledningar som har med experternas värderingar att göra, tillåta 
politiska aktörer att vara mer explicita i sina hänvisningar. 

Sannolikt finns det många olika förmedlare av expertkunskap om CCS i 
samhället, även om IPCC:s rapporter torde vara dem som är mest politiskt korrekt 
att hänvisa till. Ytterligare förmedlare skulle exempelvis kunna vara de energi-
bolag som sitter på unik kunskap om olika delar av CCS-tekniken. I den svenska 
debatten om CCS verkar ju energibolagen åtminstone komma upp till diskussion, 
bland annat i fråga om vilket ansvar man kan kräva från dem. 

Jag tror att en sådan diskussion är viktig och ett tecken på insikt i att mer 
forskning på ett område, vare sig det sker i ett energibolag eller ej, inte behöver 
innebära mindre osäkerhet. Till vidare forskning, om samspelet med vetenskap 
och policy, skulle jag därför vilja föreslå att man tittar på hur expertvetenskap som 
förmedlas av större företag och institutioner hanteras i debatten och inte bara 
sådant som framställs i vetenskapliga forskningsrapporter. 
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5.2.3 Reflexioner om resultatets generaliserbarhet 

Jag har tidigare (avdelning 1.2) framhållit att avgränsningen till den svenska 
debatten medför att materialet är relativt lättöverskådligt. Priset för att på djupet 
studera en nationell debatt, snarare än en mer omfattande global debatt, är dock att 
det begränsar möjligheten att generalisera från de funna resultaten. Däremot är det 
möjligt att jämföra resultaten med tidigare forskning gällande den internationella 
debatten. 

Enligt den uppfattning som jag har skapat mig genom tidigare undersökningar, 
gällande aktörers ståndpunkter i CCS-frågan, så verkar såväl intressenterna som 
huvudargumenten återspeglas relativt väl i mina resultat från den svenska 
debatten. Däremot har jag ingen ingående uppfattning om vilka de egentliga 
områdena för oenighet tenderar att vara i den internationella debatten eller 
huruvida explicita hänvisningar till experter förekommer i stor utsträckning. 
Därför kan jag inte avgöra om jag har kastat nytt ljus på den globala debatten, i 
fråga om förekomsten av explicita experthänvisningar, eller om jag snarare har 
bekräftat ett redan befintligt resultat. 

5.2.4 Ett komplext samspel 

CCS-debatten som, enligt min uppfattning, förväntas vara en vetenskapligt 
centrerad debatt mellan politiska aktörer bygger i det här fallet snarare på 
spekulationer som inte är förankrade i någon specifik vetenskaplig diskussion. 
Några ”ansvariga” experter går därför inte att finna till respektive politikers 
hänvisningar. Detta samtidigt som det visar sig att diskussionen bland experterna, 
som förväntas vara fri från värden, i själva verket kantas av egenintressen och 
värderingar från samhället. De politiska aktörerna kan alltså ”hävda lite vad som 
helst” om vetenskapliga aspekter medan experterna kan framställa sina fakta med 
stor möjlighet till tolkning. Det vore därför problematiskt att, på ett linjärt vis, 
betrakta den vetenskapliga och den politiska sfären som åtskilda och oberoende av 
varandra. Det är också precis detta som den konstruktivistiska teorin uppmärk-
sammar, nämligen att vi inte bör upprätthålla distinktionen mellan vetenskap och 
policy eftersom det snarare rör sig om ett komplext samspel dem emellan. 

För att avsluta i ett normativt anförande så menar jag att det vore efter-
strävansvärt att de politiska aktörerna, i en komplex debatt som denna, tar steget 
ner i den vetenskapliga debatten. Om dessa aktörer ifrågasätter hur olika experter 
framställer sin kunskap så tror jag att de sistnämndas värdegrundade ställnings-
taganden skulle föras fram i ljuset. Likaså menar jag att vore fördelaktigt att de 
vetenskapliga experterna är öppna med att framhålla sina epistemologiska pre-
misser vid framställningen av kunskap. På så vis skulle insynen i samspelet 
mellan politiska aktörer och experter bli större. Detta anser jag vara synnerligen 
eftersträvansvärt i komplexa frågor som berör många människor, inte minst när 
det handlar om klimatförändringarna och miljön. 
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Appendix: Intervjufrågor 

Frågor som ställdes vid telefonintervju med Staffan Görtz (2008) respektive Lari 
Pitkä-Kangas (2008). Frågorna grundar sig på en intervjumall men har även 
formats av diskussionens utveckling. Återgivningen är inte ordagrann. 

 

Frågor till Staffan Görtz 
 

- Anser du att CCS-tekniken borde betraktas som en beprövad eller oprövad 
teknik? 

- Finns det en risk med att satsningar på CCS-tekniken hämmar satsningar 
på förnyelsebar energi, exempelvis vindkraft? 

- I media har det spekulerats i att Vattenfall skulle använda CCS som ett 
miljöalibi för att kunna fortsätta med kolkraft. Vad har ni för strategi för 
att bli av med sådana misstankar? 

- Ser ni tiden fram till att man skulle kunna använda en storskalig CCS-
anläggning som ett problem? 

- Givet att CCS-tekniken skulle visa sig framgångsrik, har man inte gjort 
stora satsningar i onödan som man istället kunde ha lagt på utveckling av 
förnyelsebar energi? 

- Ser ni den fortsatta brytningen av kol som oundviklig? 

- Tror ni att ni förlitar er mer eller mindre på ny teknik jämfört med andra 
aktörer? 

 
Intervjutid: Cirka 42 minuter. 

 

Frågor till Lari Pitkä-Kangas 
 

- Anser du att CCS-tekniken borde betraktas som en beprövad eller oprövad 
teknik? 

- Hur skulle du bemöta argumentet att tekniken är beprövad? 

- Finns det tillräckligt med kunskap för att kunna säga något om CCS-
teknikens roll i framtiden? 

- Finns det alltid en risk med att lita på ny teknik av det här slaget? 

- Tror du att kolberoendet alltid kommer att finnas? 
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- Hur ställer du dig till argumenten att det är bättre att lagra koldioxid i 
marken än att släppa ut den i atmosfären och att man bör pröva alla 
tillgängliga alternativ? 

- Varför tror du att Sveriges regering och EU-kommissionen har en positiv 
inställning till CCS-tekniken? 

- Ställer du dig kritisk till att man litar på teknik som inte finns idag? 

- Hur tror du att energibolagen som investerar i forskning på CCS 
legitimerar sina handlingar? 

 
Intervjutid: Ca 32 minuter. 
 


